
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
retele locale (telecomunica1ii ~i intranet)

In temeiul art. 7 alin 5 sl art 19 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu moditicarile si
completarte ulterioare, s-a Tncheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Direc1ia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucure~ti cu sediul In Bucuresti,
B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal 28412052, avano
contul IBAN R092TREZ24G610304200108X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti, reprezentata prin
domnul Daniel Ra~ica - Director General, ln calitate de beneficiar

SC Sprint Telecom SRL, avand sediul ln Popesf Leordeni, Jud IIfov, str. Amurgului nr.51E, ap 2,
telefon 0726326062, fax 0310/601111, nr. de Tnregistrare la R.C. J23/279/2011, cod fiscal R028010527,
avand contul IBAN R085TREZ4215069XXX007106, deschis la Trezorerie IIfov, reprezentata prin domnul
Andrei Gheorghiu - Director General, Tncalitate de prestator

2.Definifii
2.1 -In prezentul contract urmatorii termeni vor fi lnterpreta] astfel:
a. contract- reprezlnta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b.servicii de mentenanta - totalitatea operatunilor de Tntretinere ~i reparafie ale unui sistem tehnic
b. beneficiar~iprestator- partile contractante, asa cum sunt acestea numite Tnprezentul contract;
c.preful contractului - pretul platibil prestatorului de cafre achizitor, ln baza contractului, pentru
Tndeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i,
respectiv, Tndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboale, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi celendaristica: an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepta unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specitlca Tn
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de retele locale (telecomunlcanl si intranet) cod CPV
72710000-0, in conformitate cu anexa 1 care face parte integranta din prin prezentul contract.
4.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca in suma lunara facturile emise de catre prestator conform pretului
convenit Tnprezentul contract pentru serviciile prestate.



5 Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de retele locale (telecomunicstilsi intranet) este de 9000,00 lei/luna
5.2 Valoareapentru0 lunaconformofertei din SICAP este de 10710,00 lei din care 1710,00 lei TVA.
5.3 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.08

6. Duratacontractului
6.1 Prestatorulse obliga sa prestezeserviciile in luna martie 2019
6.2 ContractuI intra in vigoare la data semnaril contractului de cane ambele par1i;
6.3 Duratacontractului este de la semnareacontractului de catre ambele par1i~i pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentuluicontract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila

7. Executareacontractului
7.1 Executareacontractului se va efectua de catre prestator pe perioadacontractata.

8. Ob/igatiileprestatorului
8.1 Prestatorulse obliga sa prestezeserviciile la standardele~i performanteleprevazute in anexa 1.
8.2 Prestatorul se obliga sa rnentna pretul serviciilor prezentate in ofera flnanctara pe toata perioada de
derulare a contractului.
8.3 Prestatorul are obligatia de a interveni ~i remedia in cazul unor defectiuni in maxim 4 ore de la
anuntareadefectiunii ( indiferentde data ~i ora produceriidefectiuni')
8.4 Prestatorul are obligatia ca pe toata perioadaderularf contractului sa ofere toate conexiunilede date cu
bandaqarantata
8.5 Prestatorulare obligatia ca pe teats perioadaderularii contractului sa ofere conexiunilede date mobile
8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor. Totodata este raspunzator atat de
siquranta tuturor operanunilorsi metodelorde prestare utilizate
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarulse obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii de
catre acesta dupa semnareade ambele par1ia procesuluiverbal de receptea serviciului.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ieconsidera prestatorulca fiind necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiunipentru neindeplinireaculpabilaa obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reusests sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarulare dreptul de a solicita prestatoruluica penalitati,0 suma echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 surnaechivalentacu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectareaobligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre par], in mod culpabil ~i
repetat, da dreptul par1iilezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
interese.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilateralea contractului.
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Clauze specifice

11. Reeeptie~i verifiesri
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractu lui.
11.2 Verincarlle vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sao, in conformitate cu prevederile
prezentului contract.. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei
imputernicite pentru acest scop
12. ineepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
12.2 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art. 10.1.
partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviclulul.sl
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauqa la pretul contractu lui.

12.3 1) In cazul in care:
a) orice motiv de lntarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcerea contractului de

catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarel faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract adiflona!
12.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare se
face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform art.
10.1
13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract inceteaza in urrnatoare e situatii:

a) prin executarea de catre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul pa~ilor, consemnat in scris.
c) prin reziliererezolufiune, Tncazul in care una din pa~i nu lsi executa sau executa necorespunzator

obliga1iile contractuale.
13.2 In sltuafla rezilieriilrezolutiunii totale/partiele din cauza neexecutsnl/executerf parfiale de catre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala,
in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situatia in care executarea partiala a obligatiilor contractu ale face lmposlblla realizarea obiectului
contractului Tn integralitatea sa, chiar daca a fost recepnonata 0 parte din contract conform dispozitiilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu
Tntreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notificarile
scrise si transmise de celalata parte, notficari care vor face referire la neTndeplinirea obligatiei respective,
precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justiflcar! privind neindeplinirea obligatiilor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
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13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliqsfiilor deja scadente Intre pa~ile
contractante.
13.6 Parfile sunt de drept In Intarziere prin simplul fapt al nerespetarn clauzelor prezentului contract.
13.7 Be~eficiarul lsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, In cel mult 15 zlle de la
aparina unor circumstante care nu au putut fi prsvazute la data Incheierii contractului, sub condfia notificarii
prestatorului cu cel punn 3 zile Inainte de momentul rezilierii.
14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia art.5.3 .
15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract
15.2 in cazul ceslonarf sau In cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modulln care acesta va avea loc {termenii cesionari).
16. Forta majora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acfloneaza.
16.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acnune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca torta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice rnasuri care Ii stau la dispozjie in vederea limitarii
consecintelor.
16.5 Daca forta majora acfioneaza sau se esflmeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, tara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte par]:
a} de a face cunoscute unor terte parti intormefii, date sau parametri tehnici accesaf in procesele de
derulare a prezentului contract.
b} de a utiliza intormafile ~i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel informatii tata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerate de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a} informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b} informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c} partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie intormatia.
18 Solutionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul ~i prestatorul nu
reu~esc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente
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19. Limba care guverneaza contractu/
19.1 Limba care guverneaza contractu I este limba rornana,
20. Comunicari
20.1 Orice comunicare intre par\i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie nansrnlsa in
scris.
20.2 Orice document scris trebuie inregistrat stat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
20.3 Comunicarile intre par\i se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu condita conflrrnari' in scris a
primirii cornunicarii
21. Legea ap/icabi/a contractu/ui
21.1 Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania.

Par\ile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AUTORITATEA CPN-TRACTANTA
DIRECTIA GENEAALA DE PC>LmE LOCALA SI
CONTROL A MUNICIPIUL,UI B.UCURESTI .

DIRECTOR GENERAL .
" nie,J.R~~i"a .

RECTIA ECONOMICA
D ECTOR EXECUTIV

SE V IUL ACHIZITII, INVESTITII
. RULARE CONTRACTE "

$ef Serviciu
Andreea ~icu r

~0'vt

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
$ef Serviciu

Mihaela Vizireanu

VIZA CFPP
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PRIMAR1AMUNICIPIULUI BUCURE$TI
DIRECTIA GE~ERALA

DE PO LITlE (OCALA $1CONTROL
Registru Unit.t.,contracte

Ziua ..O(~\'~'~'~'../);.2',',',-20 ../9. .....
CONTRACTDE PRESTARE SERVICII

retele locale ( telecomunicafii ~i intranet)

In temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privindachizitiile publice cu modificarile
~i cornpletarileulterioare,s-a incheiat prezentulcontract de prestareservicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ~i Control a Municipiului Bucurestl cu sediul in Bucuresfi,
B-dul Libertalii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal 28412052, avand
contul IBAN R092TREZ24G610304200108X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresti, reprezentata prin
domnul Daniel Ra~ica- DirectorGeneral, in calitate de beneficiar

~i
SC Sprint Telecom SRL, avand sediul in Popesf Leordeni, Jud IIfov, str. Amurgului nr.51E, ap 2,

telefon 0726326062, fax 0310/601111, nr. de inregistrare la R.C. J23/279/2011, cod fiscal R028010527,
avand contullBAN R085TREZ4215069XXX007106, deschis la Trezorerie IIfov, reprezentata prin domnul
Andrei Gheorghiu- DirectorGeneral, in calitate de prestator

2.Definitii
2,1 - In prezentulcontract urrnatoriitermeni vor fi interpreta] astfel:
a. contract - reprezlnta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b.servicii de mentenanta - totalitatea operafunilor de intrelinere ~i reparatie ale unui sistem tehnic
b. beneficiar~i prestator - partilecontractante, asa cum sunt acestea numite in prezentulcontract;
c.pretul contractului - prelul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala~i corespunzatoarea tuturor obligalii1orasumate prin contract;
d. servicii - activitali a carer prestare face obiectul contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face mposioila executarea ~i,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolulii, incendii,
inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obliga\iilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica: an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excepjla unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucrueste permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezlnta zile calendaristice daca nu se specfica in
moddiferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de retele locale (telecomunicafii ~i intranet) cod CPV
72710000-0, in conformitatecu anexa 1 care face parte integrantadin prin prezentul contract.
4.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca in suma lunara facturile emise de catre prestator conform pretului
convenit in prezentul contract pentruserviciile prestate.



5 Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de retele locale (telecornunicaf ~i intranet) este de 9000,00 leilluna
5.2 Valoarea pentru 0 luna conform ofertei din SICAP este de 10710,00 lei din care 1710,00 lei TVA.
5.3 Pretul convenit este ferm ~i rarnane neschimbat pe durata de valabilitate a contractului. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.08

6. Durata contractului
6.1 Prestatorulse obliga sa prestezeserviciile in luna februarie 2019
6.2 Contractul intra in vigoare la data semnarucontractuluide catre ambele parti;
6.3 Durata contractuluieste de la semnarea contractului de catre ambele parti ~i pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentuluicontract, astfel cum este definit in legislatia apllcablla.

7. Executarea contractului
7.1 Executareacontractului se va efectua de catre prestator pe perioadacontractata.

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorulse obliga sa prestezeserviciile la standardele~i performanteleprevazute in anexa 1.
8.2 Prestatorul se obliga sa rnentina pretul serviciilor prezentate in ofera flnanciara pe toata perioada de
derulare a contractului.
8.3 Prestatorul are obligatia de a interveni ~i remedia in cazul unor defectiuni in maxim 4 ore de la
anuntareadefectiunii ( indiferentde data ~i ora produceriidefecfiunii)
8.4 Prestatorul are obligatia ca pe teats perioadaderularii contractului sa ofere toate conexiunilede date cu
bandagarantata
8.5 Prestatorulare obligatia ca pe toata perioadaderularii contractului sa ofere conexiunilede date mobile
8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor. Totodata este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatunilor ~i metodelorde prestare utilizate
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca prejul cafre prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii de
catre acestadupa semnareade ambele parti a procesuluiverbal de rscepte a serviciului.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considera prestatorulca fiind necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor
10.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarulare dreptul de a solicita prestatoruluica penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoareaobligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
10.2 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati,0 sums echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectareaobligatiilor asumate prin prezentul contract de cane una dintre parti, in mod culpabil ~i
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractuI de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
interese.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii u ilaterale a contractului.
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Clauzespecifice

11. Reeepfie~i verifiesri
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestarea serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederilecontractului.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, in conformitate cu prevederile
prezentului contract.. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei
imputernicitepentruacest scop
12. ineepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorulare obligatiade a Incepe prestareaserviciilor la data semnsrii contractului.
12.2 in afara cazului In care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
intarziere In Tndeplinireacontractului da dreptul beneficiaruluide a solicita penalitati prestatorului,conform
art.10.1.
par1ilevor stabili de comunacord:

a) prelungireaperioadeide prestarea serviclulul.si
b) totalul cheltuieliloraferente,daca este cazul, care se vor adauga la pretulcontractului.

12.3 1) in cazul In care:
a) orice motivde tntarziere, ce nu se datoreazaprestatorului,sau
b) alte clrcumstante neobisnultesusceptibile de a surveni, altfel decat prin lncalcarea contractului de

cane prestator, lncreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci par1i1evor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract aditional.
12.4 Daca pe parcursul Tndepliniriicontractului, prestatorul nu respects termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, Tntimp util, beneficiarului.Modificareaperioadeide prestarese
face cu acordul par1ilor,prin act aditional.
12.5 in afara cazului In care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarzlere In Tndeplinireacontractuluida dreptul beneficiaruluide a solicita penalitatlprestatorului,conformart.
10.1
13. incetarea contractului
13.1 Prezentulcontract lnceteazaTnurmatoaree situatii:

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilorce Ie revin conform prezentuluicontract si
legislatieiaplicabile.

b) prin acordul partilor, consemnatIn scris.
c) prin reziliere/rezolutiune,ln cazul Tncare una din parti nu T~iexecuta sau executa necorespunzator

obligatiilecontractuale.~
13.2 In situatia rezilieritrezolufiunli lotalerparfiale din cauza neexecutarii'executarf partlae de catre
prestatora obligatiilorcontractuale,acesta va datora beneficiaruluidaune interesecu titlu de clauza penala,
Tncuantumegal cu valoareaobligatiilorcontractualeneexecutate.
13.3 in situatia Tncare executarea partiala a obligatiilor contractuale face lmposiblia realizarea obiectului
contractului In integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispozifilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza penala, ln cuantum egal cu
Tntreagavaloarea obligatiilorcontractuale stabilite prin contract.
13.4 NerespectareaTnmod repetat de catre 0 parte a obligatiilorcontractualeva fi dovedita prin notificarile
scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la nelndeplinireaobligatiei respective,
precum ~i la durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea obligatiilor, pe care
cealaltaparte este obligatasa Ie prestezein termende maxim5 zile de la data primirii notificarii.
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13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obllqanllor deja scadente lntre partile
contractante.
13.6 Partile sunt de drept ln tntarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
13.7 Beneficiarul T~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, Tn cel mult 15 zile de la
aparina unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data Tncheierii contractului, sub conditia notificarii
prestatorului cu cel putin 3 zile Tnainte de momentul rezilierii.
14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia art.5.3 .
15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract
15.2 In cazul cesionarf sau Tn cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modul ln care acesta va avea loc( termenii cesionari).
16. Forta majora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate cornpetenta
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada ln care aceasta acfioneaza.
16.3lndeplinirea contractului va fi suspendata ln perioada de acfiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparita acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca torta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i ln
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care Ii stau la dispozitie ln vederea limitarii
consecintelor,
16.5 Daca forta majora acfioneaza sau se estimeaza ca va actions 0 perloada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte confractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a} de a face cunoscute unor terte parti informani, date sau parametri tehnici access] ln procesele de
derulare a prezentului contract.
b} de a utiliza informatiile ~i documentele obtnute sau la care are acces ln perioada de derulare a
contractu lui, ln alt scop decat acela de a-si Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarel informatii fata de persoanele implicate Tn Tndeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare Tnvederea Tndeplinirii contractu lui.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a} informatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b} informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c} partea contractanta a fost obligata Tnmod legal sa dezvaluie informatia.
18 Solutionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neTntelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti Tncadrul sau Tn legatura cu Tndeplinirea
contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la Tnceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul ~i prestatorul nu
reu~esc sa rezolve Tn mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente
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19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractuI este limba rornana.
20. Comunicari
20.1 Orice comunicare lntre part referitoare la lndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmlsa in
scris.
20.2 Orice document scris trebuie lnregistrat atat In momentul transmiterii cat ~i In momentul primirii.
20.3 Cornunicarile Tntre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu condilla confirmarii ln scris a
primirii cornunicerf
21. Legeaaplicabila contractului
21.1 ContractuI va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au Tntelessa Incheie prezentul contract In doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AUTORITATEA CONTRACTANTA
DIRECTIA GEN~~LA Dt: POLJTIELOCALA ~I
CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURE~TI

DIRECT ,GENERAL

LE

$ef Serviciu
Andree~~

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
$ef Serviciu

Mihaela Vizireanu
(jJ?

VIZA CFPP

5

PRESTATOR
SC SPRINT TELECOM SRL

DIRECTOR GENERAL



CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
retele locale ( telecomunlcatli ,i intranet)

in temeiul art. 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu rnodificarile
~i completarile ulterioare, s-a Incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediulln Bucuresfi,
B-dul Libertatii nr 18, BI 104, sector 5, telefon 021/5391415,fax 021/5391509 cod fiscal 28412052, avand
contul IBAN R092TREZ24G610304200108X deschis la Trezoreria sector 5, Bucuresfi, reprezentata prin
domnul Daniel Ra~ica - Director General, In calitate de beneficiar

SC Sprint Telecom SRL, avand sediul ln Popesti Leordeni, Jud IIfov, str. Amurgului nr.51E, ap 2,
telefon 0726326062, fax 0310/601111, nr. de Inregistrare la R.C. J23/279/2011, cod fiscal R028010527,
avand contul IBAN R085TREZ4215069XXX0071 06, deschis la Trezorerie IIfov, reprezentata prin domnul
Andrei Gheorghiu - Director General, In calitate de prestator

2.Definitii
2.1 - in prezentulcontract urmatorlitermeni vor fi lnterpreta] astfel:
a. contract- reprezintaprezentulcontract~i toate anexelesale.
b.servicii de mentenanta - totalitateaoperatunllor de intrefinere~i reparate ale unui sistem tehnic
b. beneficiar~i prestator- partilecontractante,asa cum sunt acestea numiteIn prezentulcontract;
c.pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, In baza contractului, pentru
Indeplinirea integrala~i corespunzatoarea tuturor obligatiilorasumateprin contract;
d. servicii - activitati a carer prestareface obiectul contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei
acestora,care nu putea fi prevazut la momentullncheierii contractului ~i care face imposibllaexecutarea si,
respectiv, Indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboale, revoluti, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustive ci enunciatva. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitatede executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiiloruneiadin parti;
f. zi - zi calendarlstca: an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepfia unei prevedericontrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural~i vice versa, acolo undeacest lucrueste permisde context.
3.2 Termenul "zi'sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se speclflca in
moddiferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa presteze servicii de retele locale (telecomunicatii ~i intranet) cod CPV
72710000-0,In conformitatecu anexa 1 care face parte integrantadin prin prezentulcontract.
4.2 Beneficiarulse obliga sa plateascaIn suma lunara facturile emise de catre prestatorconform pretului
convenitIn prezentulcontract pentruserviciileprestate.
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5 Pretul contractului
5.1 Pretul serviciilor de rete Ie locale (telecomunicatil si intranet) este de 9000,00 lei/luna
5.2 Valoarea pentru 0 luna conform ofertei din SICAP este de 10710,00 lei din care 1710,00 lei TVA.
5.3 Valoarea total a a contractului pe perioada 07.01.2019 - 31.01.2019 va fi de 8637,02 lei din care
1379,02 lei TVA.
5.4 Pretul convenit este ferm ~i ramane neschimbat pe durata de valabilitate a contractu lui. Plata se va
efectua din articolul bugetar 20.01.08
6. Durata contractulu;
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in luna ianuarie 2019
6.2 Contractu I intra in vigoare la data sernnarii contractului de catre ambele pa~i;
6.3 Durata contractului este de la semnarea contractu lui de catre ambele pa~i si pana la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia aplicabila.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada contractata.

8. Obligatiile prestatorului
8.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i performantete prevazute in anexa 1.
8.2 Prestatorul se obliga sa rnennna pretul serviciilor prezentate in ofera financiara pe toata perioada de
derulare a contractu lui.
8.3 Prestatorul are obligatia de a interveni si remedia in cazul unor defectiuni in maxim 4 ore de la
anuntarea defectiunii ( indiferent de data ~i ora producerii defectiunii)
8.4 Prestatorul are obligatia ca pe toata perioada derularii contractului sa ofere toate conexiunile de date cu
banda garantata
8.5 Prestatorul are obligatia ca pe toata perioada derularii contractului sa ofere conexiunile de date mobile
8.6 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata este raspunzator atat de
siquranta tuturor operatiunilor ~i metodelor de prestare utilizate
9. Obligatiile beneficiarului
9.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul cane prestator in termen de 30 zile de la emiterea facturii de
catre acesta dupa semnarea de ambele pa~i a procesului verbal de recepte a serviciului.
9.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe
care Ie considers prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea cuJpabilB a obligatiilor
10.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-sl execute obligatiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 sums echivalenta cu 0,1%
pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu lntarziere.
10.2 in cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
10.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil ~i
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune
interese.
10.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa
nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractu lui.
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Clauze specifice

11. Reeeptie~i verifiesri
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile contractu lui.
11.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin reprezentantul sau, In conformitate cu prevederile
prezentului contract.. Beneficiarul are obligatia de a notifica In scris prestatorului, identitatea persoanei
lmputernicite pentru acest scop
12. ineepere, finalizare, intarzieri, sistare
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data sernnaril contractului.
12.2 In afara cazului In care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
lntarziere In Indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului, conform
art.10.1.
partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciulul.s.
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.

12.3 1) In cazul in care:
a) orice motiv de lntarzlere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circurnstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin Incalcarea contractului de

catre prestator, lndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricsrei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un
contract aditional.
12.4 Daca pe parcursul Indeplinirii contractului, prestatorul nu respects termenul de prestare a serviciilor,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, In timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare se
face cu acordul partilor, prin act aditional.
12.5 In afara cazului In care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice
intarzlere In Indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalita1i prestatorului, conform art.
10.1
13. incetarea contractului
13.1 Prezentul contract lnceteaza In urmatoare e situatii:

a) prin executa rea de catre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legislatiei aplicabile.

b) prin acordul pa~ilor, consemnat In scris.
c) prin reziliere/rezolutiune, In cazul in care una din pa~i nu I~i executa sau executa necorespunzator

obligatiile contractuale.~
13.2 In situafia rezilierii/rezolutiunii totale/pa~iale din cauza neexecutaribexecutarf partlale de catre
prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penela,
In cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.
13.3 In situatia In care executarea partiala a obliqafiilor contractu ale face irnposiblia realizarea obiectului
contractului In integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispoziliilor
legale, prestatorul va datora beneficiaruli daune interese cu titlu de clauza pensla, In cuantum egal cu
Intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
13.4 Nerespectarea In mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin nofificarile
scrise ~i transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la nelndeplinirea obligatiei respective,
precum si la durata ei. Prin notificari se vor solicita justitican privind nelndeplinirea obllqanllor, pe care
cealalta parte este obligata sa Ie presteze In termen de maxim 5 zile de la data primirii notificarii.
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13.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parfile
contractante.
13.6 Pa~ile sunt de drept in lntarziere prin simplul fapt al nerespetaril clauzelor prezentului contract.
13.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractu I de servicii, in cel mult 15 zile de la
aparita unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data Tncheierii contractului, sub condina notificarii
prestatorului cu cel punn 3 zile Tnainte de momentul rezilierii.
14. Amendamente
14.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu excepfia art.5.3 .
15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract
15.2 In cazul cesionarll sau In cazul de cesiune atat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru
anexarea la acest contract a unei note cu privire la modul in care acesta va avea loc( termenii cesionari).
16. Forta majora
16.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada Tncare aceasta acfioneaza
16.3lndeplinirea contractului va fi suspendata In perioada de acjune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in
mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masurl care ii stau la dispozitie In vederea limitarii
consecinteior.
16.5 Daca forta majora actioneaza sau se esfirneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Tncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Caracterul confidential al contractului
17.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a} de a face cunoscute unor terte parti informatii, date sau parametri tehnici access] Tn procesele de
derulare a prezentului contract.
b} de a utiliza informatiile ~i documentele obthute sau la care are acces Tn perioada de derulare a
contractului, Tnalt scop decat acela de a-~i Tndeplini obligatiile contractuale.
Dezvalulrea oricarei informatii fata de persoanele implicate Tn indeplinirea contractului se va face
confidential ~i se va extinde numai asupra acelor informatii necesare Tnvederea Tndeplinirii contractului.
17.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la
contract daca:
a} informatia este cunoscuta partii contractante Tnainte ca ea sa fi fost prim ita de la cealalta parte
contractanta ; sau
b} informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau
c} partea contractanta a fost obligata Tnmod legal sa dezvaluie informatia.
18 Solutionarea litigiilor
18.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi Tntre parti in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul ~i prestatorul nu
reu~esc sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatore~ti competente
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19. Limba care guverneaza contractul
19.1 Limba care guverneaza contractul este limba rornana.
20. Comunicari
20.1 Orice comunicare Tntre parti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie nansmisa ln
scris.
20.2 Orice document scris trebuie Tnregistrat atat ln momentul transmiterii cat ~i Tnmomentul primirii.
20.3 Comunicarile lntre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii Tn scris a
primirii cornunlcarf
21. Legeaap/icabi/acontractului
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au Tnteles sa incheie prezentul contract Tndoua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

AUTORITATEA CONTRACT ANT A
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA 51. "
CONTROL A MUNICIPIULUI BUCURE~TI

DIRE TOR GENERAL
D · ....I__,_.,.. __

SERVICIUL ACHIZITII, STITII, /
DERULARE CONTRACTE

Sef Serviciu
Andre~ricu

,1\:j.L\~
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

Sef Serviciu
Mihaele_nu

VIZA CFPP
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